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Nifs ġdid
fl-2015
Il-ħidma bla qtugħ li saret mill-Fondazzjoni Philosophy Sharing tul l-2014 issa waslet biex tiġi fi tmiemha. Is-sena kważi
għaddiet u l-ħsieb tagħna jdur lejn is-sena l-ġdida—l-2015—biex inġeddu l-impenn tagħna u noħolqu xi ħaġa ġdida u
sabieħa flimkien. Dal-ħsieb tagħna għadu ambizzjuż bħalma kien fil-bidu meta bdejna tliet snin ilu. Il-pjanijiet għall-2015
mhumiex żgħar meta tqis il-qies modest tal-Fondazzjoni tagħna. Għalkemm il-bidu kien u għadu diffiċli, xorta waħda
qalbna għadha fl-inizzjattiva tagħna u lesti li din l-inizzjattiva nagħtuha nifs ġdid u entużjast.
L-iSteering Committee li ħares u
Skont l-istess Statut, xi membri li jifformaw id-direzzjoni li tieħu lmexxa l-ħidmiet tal-Fondazzjoni s’issa oħra tal-kumitat, għax kienu parti Fondazzjoni fit-tliet snin ta’ wara,
kien ġie oriġinarjament magħżul fl- mill-formazzjoni oriġinali tiegħu, kemm rigward il-policies tagħha, kif
2012. It-tul tiegħu kien għal tliet snin, jistgħu jiġu magħżula għal sena waħda ukoll
rigward
l-attivitajiet
li
tul li effettivament jintemm proprju s- (2015-16).
Dawn
jinkludu
ċ- torganizza.
sena d-dieħla (2015).
Chairperson u l-Viċi-Chairperson talIs-sehem tiegħek u tal-membri lDan il-kumitat elett demokrati- Fondazzjoni.
oħra huwa determinanti.
kament ġarrab diversi bidliet tul it-tliet
Dan kollu tista’ tarah ċar mitsnin li ilu mwaqqaf, ħaġa li wieħed tabella li tidher fuq il-lemin.
għandu jistenniha meta jqis li lIl-formazzjoni tal-iSteering Comimpenn tal-membri kien wieħed mittee l-ġdid issir fil-Laqgħa Ġenerali
voluntarju u li r-responsabbiltajiet ta’ Annwali li jmiss. Din se ssir l-Erbgħa,
kulħadd jinbidlu fuq tul ta’ żmien.
4 ta’ Frar tal-2015. Huwa importanti li
Il-kumitat
huwa
normalment inti tieħu sehem f’din il-laqgħa ħalli
Eleġibbli għal sena oħra
magħmul minn disa’ membri. Skont l- ssemma’ leħnek u turi l-fehmiet
(2015-16):
Istatut tal-Fondazzjoni, xi wħud mill- tiegħek.
 Dr Mark Montebello
membri preżenti tiegħu jistgħu jiġu
Il-Fondazzjoni tiddependi ħafna
magħżula għat-tliet snin li ġejjin (2015 fuq il-fehmiet u s-sehem tal-membri
 Prof. Sandra Dingli
-18). Dan għaliex ma kinux parti mill- tagħha.
 Dr Max Cassar
formazzjoni tal-kumitat elett fl-2012.
Fil-laqgħa jittieħdu d-deċiżjonijiet
 Mark Debono

Membri preżenti taliSteering Committee

 Vikki Sammut

Żomm l-Erbgħa, 4 ta’ Frar tal-2015, bħala
appuntament importanti għalik biex tieħu
sehem fil-LAQGĦA ĠENERALI ANNWALI
tal-Fondazzjoni. Titlifhiex!

Eleġibbli għal tliet snin
(2015-18):





Rose Anne Debono
Godwin Darmanin
Ian Buttigieg
Mario Sciberras

.
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L-importanza talAttivitajiet
Laqgħa Ġenerali Annwali li jmiss

L-Erbgħa, 4 ta’ Frar tal-2015, se ssir il-Laqgħa Ġenerali Annwali li se teliġi
l-Kumitat ta’ Tmexxija għat-tliet snin li ġejjin (sal-2018). Tifhem li dan hu
appuntament importanti għall-Fondazzjoni. F’din il-laqgħa jiġi stabbiliti lpolicies tal-Fondazzjoni, kif ukoll it-tip ta’ attivitajiet li torganizza. Kull
membru huwa mistieden juri l-fehmiet tiegħu u jsemma’ leħnu.In-natura
demokratika tal-Fondazzjoni tiddependi ħafna fuq il-Laqgħa Ġenerali. Dan
għaliex fiha l-membri jingħataw post ċentrali fit-tfassil tal-ħidmiet talFondazzjoni.
Għall-konvenjenza ta’ kulħadd, din is-sena l-Laqgħa Ġenerali se ssir filpenthouse ta’ Luciano Restaurant, il-Belt, post li jista’ jintlaqa’ minn kulħadd
mingħajr wisq diffikultà. Il-laqgħa tibda fis-6.30 ta’ filgħaxija u ma ddumx
aktar mit-8.00.
L-iskop ewlieni tal-Laqgħa Ġenerali huwa li l-membri jsemmgħu l-fehmiet
tagħhom fuq l-attivitajiet u l-amministrazzjoni tal-Fondazzjoni, speċjalment
mill-Kumitat ta’ Tmexxija li jiġi magħżul għal tliet snin (2015-18).
Din hija laqgħa li l-membri kollha tal-Fondazzjoni m’għandhomx jitilfu.

Stazzjon
Il-Fondazzjoni għandha l-istazzjon
tagħha fuq is-sit tal-vidios. Fih
qegħdin jittellgħu r-reġistrazzjonijiet
kollha
tal-laqgħat
pubbliċi
li
torganizza l-Fondazzjoni.
L-isem
tal-istazzjon
jismu
‘Philosophy Sharing Malta’. Idħol
fis-sit tal-YouTube, agħmel tfittxija
b’dan l-isem, idħol fih u agħfas
‘Subscribe’.
B’dan il-mod tibda tirċievi
regolarment l-aġġornamenti kollha li
jsiru minn żmien għal żmien f’dan listazzjon.
Isma’ meta trid it-talks li jsiru fillaqgħat tal-Fondazzjoni. Isma’ wkoll
xi waħda li tlift. Dan hu mod millaqwa biex tibqa’ aġġornat/a!

Għal kull informazzjoni dwar ilfondazzjoni
u
l-attivitajiet
tagħha, żomm ruħek aġġornat/a
permezz tas-sit elettroniku

philosophysharing.org
Is-sit ma fihx biss informazzjoni
dwar il-fondazzjoni, iżda wkoll
dwar il-filosfi Maltin tal-lum,
kotba filosofiċi ippubblikati
minn Maltin, u tagħrif ieħor
marbut mal-filosofija f’Malta.
Dan hu l-ewwel u l-uniku sit
filosofiku fil-gżejjer Maltin.
Żommu b’favorit tiegħek!

Ħu nota ta’ dawn
l-appuntamenti li ġejjin!

19 ta’ DIĊEMBRU
għall-Milied b’ikel u xorb

LEJLA FILOSOFIKA
Luciano Restaurant
Penthouse 7.30 PM

7 ta’ JANNAR

Diskussjoni ma’ Dr Karl Borg

I L -F ILOS OFIJA TAL L INGWAĠĠ

Luciano Restaurant, 6.30 PM

12 ta’ JANNAR

Kors minn Dr Jean Buttigieg

Il-Ġimgħa
19 ta’ Diċembru 2014
Luciano Restaurant
Penthouse
7.30 pm ’l quddiem
Għall-okkażjoni tal-festi tal-Milied
u l-bidu tas-sena, kulħadd hu
mistieden sabiex jieħu sehem f’din
l-attività ta’ bejn il-ħbieb. Hija
‘simpożju’ għall-istil ta’ Sokrati!
Int mistieden/na wkoll! Ejja
aqsam l-ideat u l-fehmiet tiegħek
f’ambjent rilassat u amikevoli.
Nistennewk!

IL-FILOSOFIJA
U L-INTERNET
Titlifx dan il-kors interessanti ta’
ħames t’ijiem mogħti minn Dr Jean
Buttigieg mit-12 ta’ Jannar sad-9 ta’
Frar, 2015. Il-kors isir fiċ-Ċentru talFondazzjoni, Triq San Pawl, il-Belt.
Tħallix għall-aħħar għax ilpostijiet huma limitati.

Ibbukkja issa : 99463682 jew
radebono55@gmail.com

I L -F ILOSOFIJA U
L -I NTERNET

Ċentru tal-Fondazzjoni,
il-Belt: 6.30-8.00 PM

4 ta’ FRAR

LAQGĦA ĠENERALI
ANNWALI
Luciano Restaurant, 6.30 PM

2 ta’ MARZU

Kors minn Dr Clive Zammit

I L -M ITOLOĠIJA U
L -F ILOSOFIJA

Ċentru tal-Fondazzjoni,
il-Belt: 6.30-8.00 PM
Għal raġunijiet li ma jkollniex
kontroll fuqhom, jista’ jkun
hemm xi bdil f’dawn
attivitajiet. Dejjem segwina
fuq Facebook:
PhilosophySharing
Malta

